
Na maškary »dohlížela« televize
V ZADNÍ TŘEBANI SE NA MASOPUSTU SEŠLY DESÍTKY MASEK A STOVKY DIVÁKŮ
Zadní Třebaň - Desítky maškar a
stovky návštěvníků ze Zadní Tře-
baně, okolních měst a obcí, Prahy,
ale například i z Německa přijely
uplynulou sobotu na Masopust do
Zadní Třebaně. Devatenáctý roč-
ník oslav se navíc konal »pod do-
hledem« kamer České televize.
Přípravy oslav masopustu začaly v
redakci nezávislého poberounského
občasníku už koncem loňského roku.
Letos totiž termín připadl na ten vů-
bec nejdřív možný - první únorovou
sobotu. Plánovalo se i u hasičů, kteří
se tradičně zhostili zabijačky. Řezníci
a pomocníci byli na návsi u kapličky
uplynulou sobotu už časně ráno.

Přijeli také stánkaři – své zboží před
devátou ranní vybalovala perníkářka
Dana Jeřábková, byly tu koláče a dal-
ší pečené dobroty z pekárny u Pecků.
Na dlouhém stole byla vystavena bo-
hatá tombola – dárkovým košem či
mp3 přehrávačem počínaje a metro-
vou vyřezávanou soškou černošského
domorodce konče. 
Zatímco na návsi vyhrávala staro-
pražské písničky poberounská kapela
Třehusk, v pomyslném zákulisí se ke
svému výstupu chystaly muzikanti z
Notiček, nově vzniklý taneční soubor
Proměny i ochotníci ze Řevnic.
„Už jedou!“ rozlehlo se zaplněným
prostranstvím krátce před jedenáctou
hodinou, kdy do centra obce před
poštu přijížděla tradiční účastnice
masopustu, statkářka Jana Červená
se svým vozem taženým koňmi. Prá-
vě na voze se vystoupení odbývala. 
„Veleváženému publiku na vědomost
se dává, že nám masopust až do ou-
terka ostává,“ oznámila divákům Ká-
ča. Pak se předvedly malé i odrostlej-
ší děti z Notiček. Nejen za precizní
výkon s hráběmi byly odměněny vel-
kým potleskem.
Probónus poté přivítal na pojízdném
jevišti dámský soubor ze Řevnic ve-
dený Ivou Zrostlíkovou, který se po-

prvé představil s vtipnou pantomi-
mou parodie na Perníkovou chaloup-
ku. (Dokončení na straně 3)
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Karlštejnští píší petici,
nechtějí v obci divadlo
Karlštejn – Petici proti výstavbě
venkovního amfiteátru sepisují
obyvatelé Karlštejna. Pod hra-
dem chce divadlo vybudovat pro-
ducent Janis Sidovský se svým
partnerem Pavlem Vítkem a pod-
nikatelem Janem Bartoníčkem.  
„Na Karlštejně bydlím třináctý rok
a myslím, že stejně jako jiní spolu-
občané tu postrádám intenzivnější
kulturní život,“ uvedl Sidovský, kte-
rý v minulosti uspořádal několik
koncertů na hradě. Nyní se rozhodl
vybudovat divadlo v podhradí. 
„Na hradě lze uskutečnit představe-
ní jen v pondělí, kdy je zavírací den,
a tak jsme se začali poohlížet po ji-
ných možnostech. Pan Bartoníček,
majitel pozemku naproti hradu, se
nabídl, že by amfiteátr chtěl vybu-
dovat,“ řekl Sidovský s tím, že již
má návrh projektu. Chtěl by začít
stavět a letos v létě amfiteátr pro
200 lidí se zastřešeným jevištěm
otevřít. (Dokončení na straně 7)     (pš) 

NEJVÍC SE LÍBILI KŘEMÍLEK S VOCHOMŮRKOU. Nejoriginálnější maškarou XIX. poberounského masopustu, kte-
rý se konal v Zadní Třebani, byli vyhlášeni Křemílek s Vochomůrkou. Odnesli si dárkový koš.          Foto NN M. FRÝDL

Předci Jana Švejnara
pocházejí ze Řevnic
Řevnice – Pokud se Jan Švejnar
stane novým českým presidentem,
mohli by na to být pyšní také lidé
v Řevnicích. Právě z tohoto města
totiž pocházejí Švejnarovi předci z
matčiny strany. Vyplývá to ze so-
botního vydání Mladé fronty
DNES.
Nejen první československý presi-
dent Tomáš Garigue Masaryk, který
v druhé polovině dvacátého století
pobýval v místním hostinci u Kuči-
nů, může být v budoucnu spojován s
Řevnicemi. Nyní se ukázalo, že vaz-
by na Řevnice má i současný kandi-
dát na presidentský post Jan Švejnar.
Podle informací a rodokmenu, který
uplynulou sobotu otiskla Mladá
fronta DNES, měl Švejnar v Řev-
nicích prapradědečka. Přesněji: otec
jeho babičky Adély Procházkové,
Karel Procházka, byl v Řevnicích
sedlákem, stejně jako i jeho otec
Emanuel. (pš)

Ředitel řevnické školy byl odvolán z funkce
Řevnice – Ředitel základní školy Řevnice Zdeněk Košťál byl odvolán ze
své funkce. NN tuto zprávu potvrdil místostarosta města Václav Zdráhal. 
Bližší informace ale odmítl sdělit s tím, že k rozhodnutí rady města bude vy-
dána tisková zpráva v pondělí 4. 2., tedy po uzávěrce tohoto vydání. „Pouze
mohu potvrdit, že byl ve čtvrtek 31. 1. ředitel Košťál odvolán,“ řekl Zdráhal.
Na dotaz, zda odvolání souvisí se zprávou komise, která měla prošetřit rvač-
ku školáků z loňského v listopadu, jen sdělil: „Vše souvisí se vším, ale více
nemohu říci.“ Město, které je zřizovatelem školy, ustavilo komisi, jež měla
radě předložit zprávu o tom, jak k incidentu došlo (viz NN 2/08). V poslední
době se množily stížnosti na řevnickou školu. Někteří rodiče se rozhodli děti
raději vozit jinam. „S řevnickou školou jsem nebyla spokojená, proto jsme
dceru přihlásili do Mokropes,“ uvedla například Ilona Léblová. (pš)

Caparti řádili

na karnevale

(Viz strana 2)
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Zadní Třebaň - Několik desítek ca-
partů v maskách se přišlo vydová-
dět na dětský karneval, jež se ko-
nal uplynulou neděli v zadnotře-
baňském Společenském domě.
Tradičně ho pořádaly Naše noviny
na závěr masopustu. 
Sál »kulturáku« byl zaplněný do po-
sledního místa. Převlečené děti řádi-
ly na parketu, k tomu jim vyhrávala
poberounská kapela Třehusk. Mezi
písničkami se odbývaly soutěže s
odměnou, svá kouzla a dovednosti
ukázal kejklíř Petr Theimer. Ten no-
vě předvedl skákací nohy, na nichž s
dětmi tancoval. Také se prodávala
tombola a točilo kolo štěstí. 

Jako vždy se i tentokrát vyhlašovaly
nejlepší masky. Porota měla velmi
těžkou práci, neboť jich letos na kar-
neval dorazilo opravdu hodně. Ve
třech kategoriích podle věku zvítězi-
la mezi nejmenšími beruška Kamil-
ka, z prostředních si hlavní cenu od-
nesl malý chirurg a v nejstarší kate-
gorii se porotě nejvíc líbila pirátka
Káji Petříšové. Speciální cenu pak
získali tři čuníci, v civilu Nikolka,
Péťa a Davídek Vaňkovi. Oceněni
byli také vosička, čertíci, vodník,
mol Pepa nebo dva nindžové. Ani
ostatní nepřišli zkrátka, od Stanis-
lavy Jindáčkové dostali ovoce. 

Lucie PALIČKOVÁ  

Na karnevalu se bavili chirurg, beruška i čuníci
ZADNOTŘEBAŇSKÝ SPOLEČENSKÝ DŮM PRASKAL VE ŠVECH, DĚTI TANCOVALY I ŘÁDILY S KEJKLÍŘEM

ČUNÍCI NA KARNEVALE. Desítky masek, včetně tří čuníků, se přišly poba-
vit na dětský karneval do Zadní Třebaně. Foto NN M. FRÝDL

Zadní Třebaň - Předškoláci ze
zadnotřebaňské mateřinky už ví,
kam budou chodit po prázdni-
nách. Týden před vysvědčením je
kamarádi z první a druhé třídy
provedli po škole, která je v Tře-
bani jen o patro výš než školka. 
„Tato akce navázala na zdařilou loň-
skou a já pevně doufám, že se stane
pěknou a přínosnou tradicí pro obě
strany,“ řekla učitelka Monika Ma-
zúrová. Ta během dopoledne společ-
ně se školáky seznámila caparty s
prostorami školy a družiny. Každý
prvňák i druhák si v hodině českého
jazyka předem připravil průvodcov-
skou řeč, aby malí návštěvníci zjisti-
li o škole co nejvíc. Hned na začátku
je zaujala počítačová místnost.
„Tady si všichni hrajeme na počítači.
Máme různé výukové programy, tře-
ba malování, český jazyk, matemati-
ku s Alíkem a tak. Musíme tu být ti-
choučko jako myšičky a pracovat,“

sdělila všem Anička Sokolová z 2.
třídy.  Pak si všichni prohlédli další
dvě učebny i družinu a také si spolu
zazpívali. Prckové se dozvěděli i to,
proč je ve škole knihovna, co nesmí
chybět v aktovkách a co bývá na
školní nástěnce. 
„Dáváme sem obrázky nebo to, co si
vyrobíme. Zrovna tam máme zimu.
A když nemáme co na nástěnku dát,
tak si vyjedeme na výlet,“ poučila
mladší kamarády druhačka Katka
Snopková. 
Vrcholem školní návštěvy se stala
výroba masopustních masek, při níž
zkušení žáci nadšeně radili a pomá-
hali. Nebylo to však třeba, budoucí
školáci to zvládli na jedničku sami. 
Návštěva školy se povedla, spokoje-
ni byli všichni. „Já už se do školy tě-
ším, líbí se mi tu,“ řekla Karolínka
Danková. Příště se předškoláci mož-
ná podívají přímo do vyučování. 

Lucie PALIČKOVÁ

Děti si odnesly pololetní vysvědčení

Kam půjdou po prázdninách? O patro výš, do školy
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ PŘEDŠKOLÁCI SI PROHLÉDLI UČEBNY, DO NICHŽ BUDOU CHODIT PO PRÁZDNINÁCH

PRVNÍ ZNÁMKY. Ve všech školách dostávaly děti uplynulý čtvrtek pololetní vysvědčení. Nejinak tomu bylo i v zadnotřebaňské málotřídce. Prvňáčci si
odnesli své úplně první známky. (lup) Foto NN L. PALIČKOVÁ

NA NÁVŠTĚVĚ. Zadnotřebaňští předškoláci při návštěvě místní málotřídky,
kam budou chodit po prázdninách. Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Na řadě pak byla ještě fraška o chytrém Honzovi,
kterému Pán Bůh dal za ženu Kačku.
Vystoupení završilo tradiční pochování Masopus-
tu: Už podevatenácté se svalil obézní mužík – ten-
tokrát v podání Jana Kuny – z vozu. 
Ještě byly vyhlášeny nejlepší zvířecí masky – bo-
dovali psíci oblečení za cikánského ženicha a ne-
věstu, i šášulové. Z lidských maškar byly za nej-
lepší vybrány Křemílek a Vochomůrka manželů
Zavadilových. Odnesli si obří dárkový koš, který
věnoval patron masopustu, poslanec Jan Schwip-
pel. Pak se vydal průvod v čele s muzikanty na ob-
chůzku po vsi. Maškary si pochutnávaly na výteč-
ných koblihách u Frydrichů, pak se přesunuli ke
Schwippelovům do mlýna. 
„Nezdržujeme, ať nemáme zpoždění, jde se,“ hlí-
dal čas policajt, do jehož kostýmu se opět vrátil

zkušený Jiří Petříš. Maškary si pochutnaly u Ho-
řejšů, nenechaly na talíři jedinou škvarkovou plac-
ku u Jindáčků, ochutnali domácí Vořechovici u
Tučků. Od medvěda v podání Jana Paličky dostá-
valy hospodyňky pohlazení, od kominíka alias
Jindry Jahelkové zase černou šmouhu pro štěstí.
„Konečně jsou pryč,“ ulevil si Petříš v momentě,
kdy zjistil, že už průvod nepronásledují kamery
České televize. Ta přijela do Zadní Třebaně ze stu-
dia Ostrava natočit dokument.
Šlo a jedlo a pilo se dál – Vokálovi, Němcovi,
Frýdlovi, Němečkovi, Zemanovi... A všude se
zpívalo. Třehusk měl posily, vyhrával v sedmi li-
dech. Průvod zamířil i do vzdálených chat, někte-

ří účastníci ale pod náporem vypitých kořalek a
ušlapaných kilometrů odpadávali. Do úplného
konce k Vaňkovům a Malým zamířily jen ty nej-
vytrvalejší maškary.
Konec sobotní části masopustu obstaral opět Tře-
husk v místním Společenském domě, kam si ho
večer přišlo poslechnout na šest desítek lidí. Bavi-
li se skoro do půlnoci.                  Pavla ŠVÉDOVÁ

DOBROTY U SOUKUPŮ. Policajt (Jiří Petříš) a Masopust  v podání Petra Eliáška (zleva) ochutnáva-
jí, jaké dobroty maškarám nachystala Václava Soukupová. Foto NN M. FRÝDL

Hospodyně nabízely koblihy
a šišky, hospodáři »čerta«
Zadní Třebaň - Masopust podle tradice začíná
na Tři krále a končí Popeleční středou. Minule
jsme začali vzpomínat, jak se v Zadní Třebani
masopust slavil v polovině 19. století. Dnes ve
vyprávění pokračujeme. (NN)
Konečně přišel den maškarního reje - masopust-
ní úterý. Kolem druhé hodiny odpolední se dal
průvod maškar na pochod. Vycházel z hospody a
za doprovodu muzikantů se rozvíjel často impro-
vizovaný děj až nastala pravá masopustní meren-
da. Průvod nejprve obešel statky, kde jim hospo-
dyně nabízela na ošatce pečené šišky a koblihy.
Pokud to maska dovolovala, ihned je spořádaly.
Někdy je opatrná dívka vsunula do objemného
kapsáře, aby také něco přinesla domů. Pantátové
nabízeli »čerta« nebo »žitnou« na zapití. Po ho-
dinovém putování byla nálada již jaksepatří po-
vznešená. U chalup to nebývalo tak bohaté, ale
maškary si poradily. Dráb vytáhl za bujarého ve-
selí z domu majitele a hrozil mu šatlavou, když
se nevykoupí. Na to byli všichni připraveni, a tak
se tedy pilo dál. Na nejchudší chaloupky sice ne-
zaklepal, zato zpěvu bylo stejně, zvláště byla-li
za okny nebo někde v průvodu skryta sličná dív-
ka či mládenec.
Někdy při masopustu vystupovali potulní kejklí-
ři, kouzelníci, polykači ohně či mečů, nad jejichž
uměním si pak vesničané lámali hlavu, snažíce si
vysvětlit, jak to dělali. Velmi oblíbení byli prova-
zochodci, jejichž výkony se kluci potom snažili
napodobovat, ač to stálo mnohou modřinu.
Bývaly i časy nepokojné, kdy Třebaňští měli jiné
starosti. Pak masopustní veselí ustupovalo, aby v
lepších dobách zase propuklo často v míře ještě
větší. Když v šedesátých letech 19. století zemi
opustili »Prajzi«, jak lidé nazývali Prusy, a sedlá-
ci i čeleď se vrátili z osudného tažení, všichni se
radovali, že přežili a že krajina byla pruského
pustošení vpodstatě ušetřena. Tehdy se již upro-
střed masopustu pořádaly tancovačky. Těžko lze
je nazvat bály. Tím ale masopustní rej neztratil na
svém lesku a všichni se na něj stejně těšili jako
dříve. (Dokončení příště) František ŠEDIVÝ

Svinaře – „Na Bělehrad!“ zavelel dobrý voják
Švejk v podání Martina Zímy a masopustní prů-
vod maškar vyrazil na pochůzku po Svinařích.
Masopustní oslavy se tam konaly poslední ledno-

vou sobotu pošesté. Už dopoledne se na prostran-
ství před hostincem U Lípy prodávaly zabijačkové
pochoutky. 
„Je toho víc než loni, ale lidí míň. Asi je odradilo
počasí,“ stěžoval si jeden z řezníků. Zatímco loni
se totiž po všem zaprášilo, letos ještě těsně před
průvodem byly k dostání jitrničky i tlačenka. Dů-
vodem byl nejspíš silný vítr, který mnohé odradil.
Ti, kdo přišli, s ním zase museli po celé odpoled-
ne zápasit.
V sále se první maškary začaly scházet po jedné
hodině, zprvu ale situace vypadala dost bledě.
Starosta obce Vladimír Roztočil do sálu vkročil v
kostýmu dragouna. Pak ale přibyly další masky,
Švejk s paní Müllerovou, břišní tanečnice, motor-
kář… Rozruch vzbudil Petr Procházka coby Otík s
výrazným předkusem a sluchátky na uších. Každý
se s ním i jeho parťákem Pávkem – ve Svinařích to
byla žena - chtěl zvěčnit. Sál se rázem zaplnil,
když vstoupila další maska – Dvanáct měsíců.
Krátce po půl druhé se desítky maškar přesunuly
před hospodu, kde už stál vůz z Haloun hostinské-
ho Jana Vrby. Letos vyšňořený jako první haloun-
ská porodnice, ve které nechyběly pleny ani novo-
rozeňata. Poberounská kapela Třehusk zahrála
úvodní píseň a průvod se vydal po vsi. Maškary si
musely neustále přidržovat své klobouky, paruky a
další doplňky - tak to foukalo! 
Pak si přišly na své zejména chuťové buňky. Roz-
lévaly se kořalky – tu nejlepší měl tradičně pan
Vanke - hospodyňky nabízely koblihy, klobásy, ky-
selé okurky, chlebíčky, polévku... Zpátky na sál se
nejvytrvalejší účastníci vrátili po páté odpoledne.
Organizátoři ještě stačili vyhlásit nejlepší dětské
masky a posilnit se před večerní zábavou. Na ní
hrála dvojčlenná »kapela» Bas. Pavla ŠVÉDOVÁ

MAŠKARY. Dobrý voják Švejk (Martin Zíma) s
motorkářem (Michal Skála) na svinařském maso-
pustu. Foto NN M. FRÝDL

Kde se ještě bude slavit
I když období masopustu již skončilo, leckde si
oslavy naplánovali »po termínu«. Kde tedy ješ-
tě po okolí budou řádit maškary?
9. února SLIVENEC
9. února ROZTOKY u Křivoklátu
16. února LETY
- 13.45masopustní fraška na návsi, průvod vsí
16. února VŠERADICE

Děkujeme za pomoc!
Redakce Našich novin děkuje všem, kdo jí

jakkoliv pomohli s uspořádáním letošního,
už XIX. ročníku Masopustu. Dík patří těm,
kdo na sebe navlékli masku a přišli pobavit
druhé, těm, kdo otevřeli stánek, přispěli do
tomboly či darovali ceny maskám. Všem,
kdo zahráli, zazpívali při masopustní hře,

zúčastnili se průvodu... Skvělé byly i místní
hospodyňky a jejich výtečné výtvory. Díky
vám, kdo jste otevřeli vrata a pohostili nás.

Věříme, že příští – jubilejní XX. ročník –
dopadne přinejmenším stejně dobře. (pš)

Na Bělehrad! velel maskám Švejk
VE SVINAŘSKÉM PRŮVODU ŠLAPAL OTÍK, DRAGOUN I DVANÁCT MĚSÍCŮ
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V Zámečku zazněly dětské písně
PĚVECKÝ SBOR ŘEVNICKÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POŘÁDAL PRVNÍ SAMOSTATNÝ KONCERT

Řevnice - Veselé písničky byly sly-
šet uplynulou středu v sále řevnic-
kého Zámečku. Konal se zde první
samostatný koncert dětského pě-
veckého sboru místní Základní
umělecké školy. 
Název sboru, který vede Martina
Klimtová, zní Melody Girls & Two
Boys. „Ovšem dnes je tu chlapec
pouze jeden,“ upřesnila na začátku
Klimtová. Hned poté se předvedla
sborová přípravka, kromě písniček
včelích medvídků zazpívaly děti také
písně Draka bolí zub či Večerníček. 
Následovalo několik skladeb na flét-
nu v podání Martina Derca, na závěr
zapěl své songy starší sbor. Jeho re-
pertoár tvoří převážně skladby dvoji-
ce Zdeněk Svěrák - Jaroslav Uhlíř,
mezi nimi známé pohádkové písně
Kdybys byla vlaštovkou či Voděnka,
zazněla také lidovka Ach, synku ne-

bo Popelka skladatele Karla Svobo-
dy. Koncert se sboru náramně pove-
dl, k dobrému poslechu přispěl kla-
vírním doprovodem Filip Tvrzský. 

Lucie PALIČKOVÁ

Malí řevničtí zpěváci při svém prvním koncertu.    Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
9. 2. 18.00 ZLATÝ KOMPAS
16. 2. 18.00 VÁCLAV

KINO ŘEVNICE
Kino do března nepromítá z důvodu vel-
kých nákladů na zimní provoz.

KINO MÍR BEROUN
24. 2. - 6. 2. 20.00 (Út 17.30, St 18.30)
KAUSA CIA
5. 2. 20.30 TY, KTERÝ ŽIJEŠ
7. 2. - 10. 2. 17.30 (So+Ne 15.30 a 17.30)
ŘÍŠE HRAČEK
7. 2. - 9. 2. 20.00 VÁCLAV
10. 2.- 13. 2. 20.00 (Po 17.30 a 20.00, Út
17.30, St 18.30) NA VLASTNÍ NEBEZ-
PEČÍ
12. 2. 20.00 OBRAZY STARÉHO SVĚTA
14. 2. 20.00 NÁMĚSTÍ SPASITELE
14. 2. - 18. 2. 17.30 a 20.00 (Čt 17.30,
Ne 18.30) JÁ LEGENDA
18. 2. a 20. 2. 13.45 SIMPSONOVI VE
FILMU
19. 2. - 20. 2. 17.30 (St 20.00) NA
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
19. 2. 20.00 NENÁPADNÝ PŮVAB
BURŽOAZIE a ANDALUSKÝ PES

CLUB KINO ČERNOŠICE
5. 2. 20.00 VÁŠEŇ A CIT 
12. 2. 20.00 TĚSNĚ VEDLE 
17. 2. 16.00 ASTERIX A VIKINGOVÉ 

KINO RADOTÍN
8. 2. 17.00 a 19.30 ZLATÝ KOMPAS
9. 2. 17.00 a 19.30 VETŘELCI VS
PREDÁTOR 2 
10. 2. 17.00 a 19.30 KRÁLOVNA
ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK 
15. - 17. 2. 17.00 a 19.30 VÁCLAV 

Berounský Trilobit
bude v televizi
Beroun - Pětadvacetiminutový doku-
mentární snímek s názvem Trilobit
21 uvede v sobotu 16. 2. od 20.55
druhý program České televize. 
Pořad zachycuje atmosféru letošní-
ho předávání výročních cen Trilobit
Beroun 2007, jež za nejlepší audio-
vizuální tvorbu uplynulého roku udě-
luje tvůrcům spolu s cenou Vladisla-
va Vančury za celoživotní dílo, čest-
nými uznáními a zvláštní cenou po-
roty Český filmový a televizní svaz.
Dokument režiséra Martina Skyby
pořízený z větší části na slavnostním
ceremoniálu v berounském kině Mír,
je věnován i samotnému Berounu,
tomu, co ve městě loni přibylo nové-
ho. Objeví se zde záběry ze slavnost-
ního otevření kina po modernizaci
interiérů nebo z Městského plavec-
kého areálu.                                      (jis)

Tipy NN
* Trabantem hedvábnou cestou.
Besedu tohoto názvu spojenou s pro-
mítáním filmu o putování Jana Mar-
tina Kozla z Černošic až na konec
světa můžete navštívit 6. 2. od 19.00
v černošickém Club kině.           (mif)
* Koncert učitelů Základní umělec-
ké školy Klementa Slavického se ko-
ná 6. 2. od 18.00 v Kulturním stře-
disku Radotín. (mif)
* Výstava fotografií nazvaná Vzpo-
mínka na Petra Musila bude k vidění
v galerii Salon No 1 v Řevnicích.
Vernisáž se koná 7. 2. od 18.00 v
prostorách galerie v Modrém do-
mečku na řevnickém náměstí. Vý-
stava potrvá do 29. února. (lup)
* Výstava Pruhovaná krása – Ka-
nafas od historie po současnou tvor-
bu Evy Jandíkové bude ve Středo-
českém muzeu v Roztokách u Prahy
slavnostně zahájena 7. 2. od 17.00.
Výstava potrvá do 30. března. (mif)
* Snímky Českého krasu vystavují
M. Majer, J. Mottl a Z. Špaček od 9.
2. do 16. 3. v Ekocentru Kavyl ve
Svatém Janu pod Skalou. Otevřeno
je od úterý do soboty. (mif)
* Koncert PKS – skupiny starých
rockerů hrajících vlastní repertoár,
který vychází z nejslavnější éry roc-
ku, můžete navštívit 9. 2. od 20.00 v
dobřichovickém Fürstově sále. (mif)
* XIII. Radotínský bál se koná 9. 2.
od 19.30 v místní sokolovně. K tanci
i poslechu zahraje skupina SMEČ,
chybět nebude předtančení studentů
Gymnázia Oty Pavla, tombola a dis-
kotéka. Vstupené 130 Kč.          (mif)
* Lampionového průvodu se mů-
žete zúčastnit 9. 2. v Ořechu. Sraz je
v 17.00 v ulici Na Beránku I. (mif)
* Výstava Od Barbory k masopustu,
která seznámí návštěvníky s vánoč-
ním obdobím až po čas masopust-
ních oslav, potrvá v Muzeu Českého
krasu v Berouně do 10. 2.             (pš)
* Besedu nazvanou Za tajemstvím
Karlštejna můžete absolvovat 15. 2.
od 17. 00 v Muzeu Českého krasu
Beroun. O památkové péči, nových
objevech a o hradu Karlštejn obecně
budou besedovat kastelán Jaromír
Kubů a vedoucí památkářské skupi-
ny Zdeněk Chudárek. (mif)
* Dětský karneval na téma Na hra-
dě Hatenburgu se koná 16. 2. od
15.30 v Hatích v hospodě U Menclů.
Připraveny jsou soutěže i odměny. 

Michal CHLEBOUN
*  Cestovatelská beseda Karla Wol-
fa o Barmě se uskuteční 16. 2. od
19.00 ve Fürstově sále v Dobřicho-
vicích. (mif)
* Pohádku Palečkovy příhody se-
hraje 17. 2. od 15.00 v dobřichovic-
kém Fürstově sále Divadélko bez
opony. (mif)
* Skupina Nezmaři zahraje 18. 2.
od 20.00 v sále České pojišťovny v
Berouně. Hostem večera bude regio-
nální folková skupina Pokus. Vs-
tupné 160 Kč. (mif)
* Berounka. Výstava fotografií  –
Vladimíra Douska, na nichž je za-
chycena řeka a krajina podél jejích
břehů, je do 14. 3. k vidění v beroun-
ském Muzeu Českého krasu. (mif)

Řevničtí myslivci tančili na Poslední leči
Řevničtí myslivci uzavřeli lovecký rok jako každoročně uspořádáním bálu
zvaného Poslední Leč. A nebyl to bál ledajaký. 
Hned začátek naznačoval, že jde o myslivecký ples podle dávných tradic. Po
nástupu a ještě před oficiálním uvítáním zatroubil člen Mysliveckého sdru-
žení Slánský slavnostní fanfáry profesora Dika. Ty navodily zvláštní atmo-
sféru, v níž z pozadí zaznívaly tóny tajemné hudby hlubokých lesů. Po uvítá-
ní předsedou MS M. Hejlkem přednesl Slánský starý popěvek, kterým kdysi
hlavní lovčí vítali hosty a zahajovali myslivecké veselice.
Po tomto úvodu přistoupil nejstarší člen k pasování mladého myslivce Petra
Povolného na lovce zvěře daňčí. Podle dávných tradic se tak stalo po jeho
ulovení prvního kusu této zvěře. Po pasovacím ceremoniálu zazněly mysli-
vecké popěvky Slánského Začínáme vesele a Se zpěvem. Hudební podání
mělo vysokou úroveň. I ze zahájení plesu si lze odnést kulturní zážitek. 
Pak se již rozehrál orchestr Karavel a sál se pomalu naplňoval. Na 150
hostí, převážně mladých lidí ve společenském úboru nebo myslivecké uni-
formě dodalo Poslední Leči opravdu plesovou úroveň. Náladu doplnila bo-
hatá tombola, v níž nejvíce lákal roční divočák a nakonec i velké množství
bažantí zvěře. Dobrá nálada se udržela až do ranních hodin, kdy se všichni
po jedné příjemné noci rozejeli do svých domovů. Lovu zdar a příští rok na-
shledanou! František ŠEDIVÝ, Řevnice

V klubu zahrají kapely Tleskač i Bufallo Bill
Černošice -  Hned několik zajímavých koncertů, při kterých si ovšem
můžete i zatancovat, připravilo na únor černošické Club kino.
Večer ve stylu padesátých let se v Černošicích koná 8. února. Písničky plné
melodičnosti a výrazného rytmu s vícehlasým aranžmá vybízející k tanci a
příjemné náladě bude hrát DUM DOOBIE DOOBIE BAND. Dámy ve sty-
lových koktejlkách mají vstup zdarma, ostatní zaplatí 90 Kč. 
Den nato, v sobotu 9. února, můžete v kině navštívit koncert skupiny G - bod
v čele s virtuózním sólovým kytaristou Petrem Henychem. Jako předkapela
navíc vystoupí skupina Lokomotiva Planet.
V pátek 15. 2. bude v klubu koncertovat »pilsner ska orchestra« Tleskač a v
sobotu 16. 2. si můžet zatancovat ve stylu country, rock a blues se skupinou
Bufallo Bill, která hraje skladby »od Věry Martinové až po Jimmi Hendrixe.
Všechny akce začínají ve 20.30. (mif)

Půjčte nám exponáty! prosí muzeum čtenáře
Beroun - Dvě velké výstavy chystá na letošní jaro berounské muzeum
Českého krasu. Jedna má mapovat vojenské dějiny Berounska, druhá
»sladká« 60. léta minulého století. Na obě akce si chce muzeum od oby-
vatel poberounského kraje vypůjčit předměty, které bude vystavovat.
„U příležitosti konání výstavy Sladká šedesátá léta 20. století, (1960 –
1970), která proběhne ve dnech 27. 2. – 2. 4. 2008, žádáme veřejnost o
zapůjčení, či darování předmětů z této doby,“ vzkazuje prostřednictvím
Našich novin pracovnice muzea Michaela Kubištová. „Pokud vlastníte co-
koli z 60. let a byli byste ochotni tyto předměty muzeu zapůjčit, obraťte se
nejpozději do 20. 2. na odborné pracovnice Danu Přenosilovou nebo Zuzanu
Berndtovou na telefonním čísle: 311 621 462 ,“ dodává.
Podobně si chce berounské muzeum vypůjčit exponáty i na výstavu věno-
vanou vojenským dějinám Berounska od konce 19. století do konce dvacá-
tého století, jež bude zahájena koncem dubna. „Uvítali bychom zapůjčení
nebo darování fotografií a pohledů, převážně z berounského a hořovického
regionu. Kromě jiných například příslušníků berounských posádek, fotogra-
fií z přísah a berounských kasáren, předmětů (helmy, uniformy, součásti
výstroje) vážících se k tomuto tématu,“ uvedla Kubištová. (mif)



Osov - V sobotu 26. ledna se konal jako
každý rok osovský masopust. Ve dvě hodiny
odpoledne se sešly masky před restaurací U
hřiště.
Za doprovodu muzikantů se průvod masek
vydal do ulic Osova a Osovce. Maškary
navštívily hospodyně ve staveních obce.
Mohly tak ochutnat koblihy, slané pečivo,
grog, čaj a panáčky na zahřátí.
Hudebníci jim na oplátku zahráli lidové pís-
ničky. Na letošní osovský masopust dorazily
více než dvě desítky masek dětí a dospělých.
Masopustní masky hodnotili hostitelé a body
za koblihy udělovala odborná komise. 
Cenu za nejlepší koblihu dostala Marie
Rejsková z Osova,  druhá se umístila Marie
Vacurová a třetí Irena Kočová z Osovce. Toto
umístění se už nemění několik let, jelikož se
ještě nenašel nikdo, kdo by jejich koblihy
překonal.
Z dětských masek vyhrála čarodějka Adélka
Veselá, druhé místo získal viking Dan
Matějka, za kterým se umístila v převleku
motýla Terezka Ječná. V kategorii dospělých
byli první mušketýři, druzí mimina a třetí
smrťák. "Na masopustu se mi nejvíc líbilo, jak
nám rozdávali jídlo. A maska vikinga," řekl

Honzík Hošťálek. V průvodu bylo možné vidět
nejen kovboje, fakíra a Skota, ale i Růžového
Pantera.                   Simona HOŠŤÁLKOVÁ

Maškary prošly Osovem
UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ KOBLIHU SE NEMĚNÍ 

Dìti byly odmìnìny
pohádkou o Lesíèkovi
Osov - Osovská škola se v závěru minulého
roku zúčastnila ekologické soutěže, do
které zaslala různé materiály a fotografie.
Ty vypovídaly o přístupu žáků ke třídění
odpadu.
Deset škol Středočeského kraje bylo 
v soutěži vybráno a odměněno divadelním
představením. Pohádku Jak Lesíčkovi uletěly
včelky do Bavorského lesa přijeli zahrát herci
Karlovarského hudebního divadla. 
Lesík byl lesní mužíček s čepicí ze šišky,
který se staral o svůj Český les. Jeho mamin-
ka Příroda a táta Les ho vychovali k šetrnému
soužití s jeho nejbližším prostředím. 
Do příběhu vstoupil Kapsoprásk a jeho pán,
kteří začali v lese kácet stromy, stavět pyra-
midy z pet lahví a skla. Kvůli tomu uletěly
Lesíčkovi včelky. Jeho bratranec Vítr ho však
přenášel po kraji. Pomáhaly mu i víly
Voněnka, Jasněnka a Voděnka, aby společně
les zachránili. S pomocí přišly i děti - diváci.
Vše dobře dopadlo a včelky se vrátily zpět 
k Lesíčkovi. Jana FIALOVÁ a žáci 5. třídy
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Na masopustní rej připravily osovské
hospodyňky výborné koblihy. Hospodáři
podávali tuzemák.     Foto: S. HOŠŤÁLKOVÁ 
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SDH Vižina pořádá 
v sobotu 9. února od 20 hodin

HASIÈSKÝ BÁL 
S TOMBOLOU  

v restauraci Europajzl. 
K tanci i poslechu hraje Ideál. 

Budoucí �áci plnili
úkoly v pohádkové øíši
Osov - Poslední lednový pátek pozvala
Základní škola Osov budoucí prvňáčky 
k zápisu. 
Kdo v ten den osovskou školu navštívil,
vstoupil do pohádkové říše. Již u dveří přiví-
tal návštěvníky Aladin a provedl je cestou, na
které museli splněním úkolů prokázat svoji
připravenost na vstup do školy. U čarodějnice
opravovaly děti pavoučí sítě, u princezny
provlékaly tkaničky děrovanými destičkami 
a vytvářely obrázky. U klauna poznávaly
tvary a barvy a vodník je zkoušel z počítání.
Po splnění všech nástrah došli budoucí žáci 
i jejich rodiče do první třídy, kde už na ně
čekaly učitelky. Zatímco rodiče vyplňovali
potřebné dokumenty, paní učitelka si s dětmi
povídala a kreslila.
Za svoji píli a odvahu byly všechny děti
odměněny drobnými dárky a keramickými
sluníčky, které pro ně vyrobili žáci ze školní
družiny. K zápisu se dostavilo celkem čtrnáct
dětí.                             Eva NÁDVORNÍKOVÁ

Při zápisu do první třídy osovské školy zkoušel
vodník z počtů.               Foto: Jana FIALOVÁ

Vi�inští hasièi plánují
nákup nových uniforem 
Vižina - Každým rokem sbor dobrovolných
hasičů hodnotí výsledky své práce za
uplynulý rok.
Proto se i tentokrát vižinští hasiči a jejich
příznivci sešli v pátek 25. ledna v restauraci
Europajzl. Ani tentokrát  nechybělo kulturní
vystoupení dětí, seznámení s výroční zprávou,
informace o hospodaření sboru, diskuze 
a občerstvení.  
Hlavním bodem diskuze byl plánovaný nákup
nových uniforem, na které zastupitelstvo obce
uvolnilo finanční prostředky a generální opra-
va stříkačky, která se postupně stala muzejním
kouskem hasičů. 
Báseň o vižinských hasičích, která vyšla 
z pera Romany Karešové, přednesli Vojta Fiala
a Bára Karešová.                      Jana FIALOVÁ

Hasièská debata

Bára:  Ahoj, já jsem Bára a až budu velká,
bude ze mě modelka nebo učitelka.

Vojta: Ahoj, já jsem Vojta, od sousedů kluk,
ze mě bude hasič, silný jako buk. 

Bára:  A proč hasič, to mi řekni, 
co je na hašení pěkný?

Vojta: Copak nemáš ani zdání?
Hasič lidem život chrání.
Oheň umí zdolat lehce.

Bára:  Věřit se mi tomu nechce!
Copak hasič ještě umí?
Jenom oheň zdolávat?

Vojta:  Co si myslíš! Hasič může
i jinak lidem pomáhat!
Když potopa velká řádí,
hasič před ní domy chrání.
Studny čistí, vodu čerpá,
To je také práce velká.

Bára:  Tahle práce se mi líbí.
Až nebudu maličkou,
doufám, že se také stanu
na Vižině hasičkou.           

Den pøed vysvìdèením
si mohly dìti zatanèit
Osov - Poslední lednový den rozdali učitelé
pololetní vysvědčení i žákům osovské zák-
ladní školy. Byly tak zhodnoceny úspěchy 
i neúspěchy žáků prvního až pátého ročníku. 
Nic není ale ztraceno, ve druhém pololetí je
možné vše napravit, nebo také potvrdit.
Protože tradiční předvánoční karneval musel
být kvůli vysoké nemocnosti žáků zrušen,
mohly si děti při hudbě zařádit den  před
vysvědčením. 
Na maškarní karneval do tělocvičny přišly děti
ze školky i školy. Učitelé pro všechny děti
připravili dopoledne plné tance, soutěží 
i odměn. Děti se převlékly za Muže v černém,
piráta, princezny a fotbalistu. Je přece doba
masopustu a za svou práci si zasloužíme pořád-
nou legraci. Další informace školy na
http://zs.osov.txt.cz.        Soňa KOCMANOVÁ
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Na výlet do Prahy vyrazila skupina žen z Hlás-
né Třebaně, které si říkají Holky v rozpuku. O
zážitky z cesty do hlavního města se rozhodly
podělit se čtenáři Našich novin.                      (NN)
V neděli 20. ledna jsme vyjely do Prahy, abychom
navštívily unikátní tropický skleník Fata Morga-
na.  Prohlídka skleníku nás  uchvátila. Prošly jsme
mexickou krajinou, deštným pralesem, indickou
zahradou, viděly krásné skalní scenerie, rybníčky,
vodopády a spoustu nádherných stromů, keřů a
květin. 
Při zpáteční cestě jsme ještě stihly výstavu Josefa
Lady, která je k vidění v Obecním domě. Výstava
připomíná 120 let  od narození a 50 let od úmrtí
našeho oblíbeného malíře. Expozice se nám veli-
ce líbila, připomněla nám naše dětství. Ladovy
kresby jsou, jak jistě všichni víte, velmi pestré,
milé a hlavně pozitivní. 
Naše rozloučení s Prahou  bylo v nově otevřeném
nákupním centru Palladium. Poseděly jsme v jed-
né ze třiceti restaurací, zhodnotily zážitky a při-
tom si pochutnaly na výborném medovníku, vypi-
ly dobrou kávu. A potom šupky dupy na vlak a
zpět domů. Takto prožitou neděli všem doporuču-
jeme.           Jitka ŠVECOVÁ, Holky v rozpuku 

Holky v rozpuku vyrazily do skleníku
HLÁSNOTŘEBAŇSKÁ VÝPRAVA PUTOVALA ZA EXOTIKOU I ZA OBRÁZKY JOSEFA LADY

Únor jako poslední měsíc paní Zimy
si na dobu panování určil hned něko-
lik období různého počasí. Začíná
tak zvanou Hromniční zimou, která
si zpravidla od posledních ledno-
vých dnů naplánuje oteplení. Po
Hromnicích už číhá
tuhá zima s mrazy.
Nejvíc se to projevi-
lo v roce 1929, kdy
11. února v Litvínovicích na Česko-
budějovicku klesla rtuť teploměru na
minus 42,2 stupňů Celsia.
Hromnice (2. února) zaujímaly v li-
dové pranostice o počasí klíčové po-
stavení: „Je-li o Hromnicích stude-
no, přijde brzy jaro,“ říkalo se. A
nebo také: „Na Hromnice jasná noc,
bude mrazů ještě moc.“ Hromnice
byly vlastně už předzvěstí jara, i
když pranostiky se dopouštěly urči-
tého omylu - skřivánek přilétal ve
skutečnosti až po Hromnicích (třeba-
že se tradovalo, že: „Na Hromnice
musí skřivánek vrznout, i kdyby měl
zmrznout.“) a jeho »vrzání« bylo
vlastně prozpěvováním drozda.

Hromnice byly svátkem Očišťování
P. Marie. Slavily se čtyřicátý den po
Narození Páně v upomínku toho, že
Matka boží splnila biblický Mojží-
šův zákon o očišťování šestinedělky.
Na památku toho se konal průvod

kolem kostela s po-
žehnanými hořícími
svícemi. Svícím po-
svěceným o Hromni-

cích přikládala lidová pověrčivost
velký význam. Svíce »hromničky« si
lidé rozsvěcovali při bouřkách a
modlíce se k nim věřili, že je uch-
rání před krupobitím a blesky. Zaru-
čovaly ochranu před zlými duchy a
umírajícím se dávali do rukou, aby
měli lehkou smrt. Používali je i mys-
livci při střílení, či mlynáři: „Vezmi
vosk, který na oltáři kape z hromni-
ce, zadlabej ho do hřídele a hned
dost mlíti budeš!“ »Hromnička« mě-
la také zabezpečit úrodu. Když bylo
připraveno obilí k setí, zasunula se
rozžatá svíce do hromady obilí a na
špejchaře se při ní konaly modlitby.
Předtím bylo obilí postříkáno vápen-

nou vodou a promíseno svěceným
obilím. Magický obřad »strojení obi-
lí« k setí měl pradávné kořeny saha-
jící hluboko do starověku kultu bož-
stva světla a obrody přírody.
Také další dny po Hromnicích měly
v životě našich předků významnou
úlohu, zejména v lidovém léčitelství.
Sv. Blažej (3. 2.) náležel ke čtrnácti
pomocníkům, k nimž se věřící obra-
celi při krčních bolestech. Až do 40

let 20. století bylo rozšířeno svato-
blažejské požehnání, jež se tento den
udílelo v kostele s pomocí svěce-
ných svíček přiložených křížem ko-
lem krku, aby věřící byli uchráněni
od krčních neduhů. Blažej byl patro-
nem soukeníků, proto se ten den ne-
předlo, aby se neznesvětila jeho pa-
mátka. Háta, sv. Agáta, jíž byl zasvě-
cen 5. únor, pomáhala proti bolení
nohou. Lumír KOTHERA, Kladno

PRANOSTIKA

Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro…
POŽEHNANÉ SVÍCE »HROMNIČKY« CHRÁNILY NAŠE PŘEDKY PŘED KRUPOBITÍM, BLESKY I ZLÝMI DUCHY

Nový projekt podpořila Tereza Maxová
SVĚŘENCŮM DĚTSKÉHO DOMOVA V LETECH BUDE POMÁHAT TERAPIE 

Holky v rozpuku před tropickým skleníkem Fata Morgana. Foto ARCHIV

Liteňské škole začala nová
sezona soutěží a olympiád

Když stoupáte po schodech do druhého patra
liteňské školy, nemůžete si nevšimnout nápisu
PROBUĎTE SE!!! vedle sugestivního obrázku

zvonícího budíku. Před pololetím a hlavně polo-
letním vysvědčením to, myslím, bylo docela pří-
hodné přivítání. Mnozí si nějaké známky mohli

vylepšit ještě i na poslední chvíli.
Začíná ale i období předmětových olympiád a
soutěží. Tradičně se účastníme olympiád v čes-
kém jazyce, matematice, zeměpisu a dějepisu,
úspěchy jsme v loňském roce měli v recitační

soutěži. Organizujeme také vlastní přírodovědné
soutěže. Díky neutuchající energii učitele

Šinágla reprezentují naši žáci školu na mnoha
sportovních  akcích, včetně šachových turnajů.
Vloni jsme byli úspěšní v matematické olympiá-
dě, dva žáci reprezentovali v krajském kole reci-

tační soutěže. Doufáme, že i letos budeme
úspěšní. Těšíme se na nové výzvy. Jestli nevyhra-
jeme, budeme o zkušenost bohatší, a to je vlast-
ně taky výhra! Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Vyrovnat se s prožitými trauma-
ty bude dětem z dětského do-
mova Lety pomáhat nový pro-
jekt, který startuje právě v těch-
to dnech. Finančně jej podpoři-
la Nadace Terezy Maxové a spo-
čívá v terapeutické práci s dět-
mi, které ji vzhledem ke svým
dosavadním tíživým zkušenos-
tem potřebují. Proto projekt ne-
se název Program zmírňování
projevů a následků deprivace.
Děti přicházejí do ústavního za-
řízení obvykle z naprosto nevy-
hovujícího prostředí, v kterém se
setkaly s řadou patologických
jevů, včetně alkoholismu, domá-
cího či sexuálního násilí nebo
jiné trestné činnosti. Vzhledem k
současnému nastavení právního
systému v ČR se jim často nedo-
stává potřebné pomoci.

„Jednou z příčin jsou časové
průtahy, než se dítě dostane do
péče. Za ještě závažnější pro-
blém považuji fakt, že současná
legislativní úprava neumožňuje
dětským domovům hradit pozici
dětského psychologa. Pokud
jsme tedy chtěli takovou péči dě-
tem poskytnout, museli jsme se
pustit do grantových projektů.
Jsem rád, že náš projekt uspěl,“
uvedl Tomáš Řezníček, pověřený
řízením Dětského domova Lety.
Projekt dětem nabízí individuál-
ní i skupinovou terapii zaměře-
nou na posílení sociálních do-
vedností a snížení konfliktních
situací. Pomáhá také dětem zp-
racovat tíživé zážitky z prostře-
dí, v němž vyrůstaly, i deprivace
vzniklé pobytem v ústavu.
Už rok také pomáhá potřebným

klientům DD Lety hostitelská
péče, což je málo využívaná for-
ma, jak lze pomoci dětem žijícím
mimo vlastní rodinu. Poskytuje
jim možnost poznat život ve fun-
gující rodině, navázat stabilní
citové vztahy, a nalézt tak mo-
tivaci k vlastnímu pozitivnímu
chování. Je to právě rok, kdy se
podařilo zajistit tuto péči pro
první dítě letovského domova.
Péče je vhodná pro děti, které
nemají kontakt s jinými blízkými
lidmi než s učiteli či pracovníky
DD, a spočívá hlavně ve víken-
dových a časem i prázdninových
pobytech dítěte v hostitelské ro-
dině. „Zkušenosti z prvního ro-
ku hostitelské péče jsou pozitiv-
ní. Proto hledáme další zájem-
ce,“ uvedl Řezníček.
Blanka STROUHALOVÁ, DD Lety

Instalatérství Řevnice
náměstí Jiřího z Poděbrad

přijme na částečný úvazek prodavače-ku
pro tuto prodejnu. 

Minimální znalost v oboru nutná.

Info na tel.: 777/266 238 - p. Kučera
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Vraťte nám miliony! píše Ureš ČEZ
STAROSTA KARLŠTEJNA POŽADUJE OD ENERGETICKÉHO GIGANTU BEZMÁLA DESET MILIONŮ KORUN
Karlštejn - Zprávy o miliardových ziscích
energetického gigantu ČEZ a horentní odměny
manažerů přiměly starostu Karlštejna Miros-
lava Ureše k tomu, aby napsal generálnímu ře-
diteli společnosti. V dopise žádá o vrácení mili-
onů, které obec investovala do posílení sítě. 
Vroce 1992 obec investovala částku 9 984 077 ko-
run do posílení a obnovy sítí v obci a do výstavby
trafostanice.  „Vypadával nám tu proud. Pokud
jsme to chtěli změnit, museli jsme se stát podílní-
ky,“ uvedl starosta Ureš, který tehdy na radnici
nebyl. Podle něj na tom ale Karlštejn nebyl fi-
nančně špatně, neboť v té době prodal několik ne-
movitostí. Teď se ale situace radikálně změnila.
Karlštejn je kvůli výstavbě kanalizace, plynofika-
ce a vododvodu zadlužený a každá koruna je pro

jeho třináctimilionový rozpočet a přibližně stejně
vysoké dluhy dobrá.  
„V ČEZ vydělávají nehorázné peníze díky zaříze-
ní, jež nepostavili, nebo jen částečně,“ řekl Ureš.
„Před lety, když jsme do sítě investovali, byl ČEZ
chudý a pomoc v nouzi teď potřebujeme my,“ vy-
světluje Ureš, proč požádal ČEZ o navrácení daru.
Nemusí to být prý ani plná částka. „Mám předsta-
vu sumu v řádech milionů. Žádných 180 000,«
řekl. Odpověď už z ČEZ doputovala. Zněla: Před-
ložte nám kopii darovací smlouvy. Jak bude ČEZ
dále postupovat, není zatím jasné. „Počkáme až
obdržíme od Karlštejnských zmiňovanou darova-
cí smlouvu,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
Ureš připouští, že to nebude snadné. „Bude to slo-
žité dohledat, je to dlouhá doba,“ sdělil starosta,
který  uvítal by, kdyby se k iniciativě přidaly i dal-
ší obce, jež musí splácet horentní sumy za elektři-
nu. „Je to jako s osvětlením. My si ho musíme sa-
mi vybudovat a pak vše platíme ČEZu, řekl Ureš.
Právníci příliš nevěří tomu, že by Karlštejn uspěl.

Pokud totiž není nic o případném vrácení daru ve
smlouvě, platí, že se dárce může domáhat vrácení
daru pouze v případě, pokud se obdarovaný chová
k němu tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.
Což v tomto případě neplatí.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Do Dobřichovic se problémoví
senioři stěhovat nebudou
Dobřichovice – Domov pro problémové senio-
ry, který chtěli pražští radní přesunout do
Dobřichovic, by u Berounky vzniknout neměl.
Magistrát totiž odložil plán na zřízení domova
pro problémové seniory s tím, že počet senio-
rů, s nimiž jsou potíže, se výrazně snížil. 
Do zařízení v Dobřichovicích se měli stěhovat
důchodci, kteří znepříjemňují život ostatním li-
dem a je s nimi složitá spolupráce, na začátku le-
tošního roku. Starosta Dobřichovic Michael Pá-
nek ani místní lidé ale se záměrem nesouhlasili.
„Není dobré takové lidi soustředit na jedno místo.
Buď v něm budou jako ve vězení, nebo se budou
potulovat po městě,“ komentoval záměr Pánek.
Domov důchodců právě v Dobřichovicích vybral
magistrát pro plán záměrně. Nesplňuje požadav-
ky na standardy sociální péče, které jsou ve větši-
ně městských domovů. Pokoje jsou tam tří až čtyř
lůžkové se společným sociálním zařízením. (pš)

Z našeho kraje…
* Zápis do 1. třídy ZŠ F. J. Řezáče v Litni se
uskuteční ve středu 6. února od 13.00 do 17.00 v
budově školy. Ema MALÁ
* Zápis do zadnotřebaňské školy se koná 8. úno-
ra. Zatím je k němu přihlášeno 15 dětí. (lup)
* Dobřichovické Technické služby má vést nový
ředitel. „Uspořádali jsme výběrové řízení a na ra-
dě předběžně vybrali jednoho ze zájemců,“ uvedl
starosta Michael Pánek. Ten si od zavedení nové
funkce slibuje zvýšení efektivity práce pracovní-
ků technických služeb. (pš)
* Elektrické vedení je nyní rekonstruováno ve
Svinařích. Místo drátů bude v části obce od hos-
pody pod farmu J. Noska pouze jeden kabel, vy-
měňují se i sloupy. „Vzhledem k těmto pracem
bude v únoru asi osmkrát vypnut elektrický proud
v oblasti podél hlavní silnice,“ sdělil svinařský
starosta Vladimír Roztočil. (lup)
* Už skoro dva měsíce je rozkopaná země u sil-
nice při vjezdu do Svinař. Pracovníci Správy a
údržby silnic měli vyčistit propust pod silnicí, jež
je ucpanáů. „Voda zůstává v příkopech i na silni-
ci, v době mrazů tam cesta namrzá,“ řekl svinař-
ský starosta Vladimír Roztočil. Silničáři místo
pravidelného číštění propusti vybagrovali poze-
mek u potoka a nechali to tak. „Kdy práci dokon-
čí, vědí jen oni sami,“ dodal Roztočil. (lup)
* Volání o pomoc zaslechli předminulé úterý
obyvatelé penzionu pro důchodce v Černošicích.
V noci se v jednom z bytů zranila starší paní.  Že-
na upadla a nemohla se hýbat, byt tedy museli
otevřít policisté. Lékař zjistil, že pacientka má
zlomené žebro a krček stehenní kosti. Řevnická
záchranka ji odvezla do nemocnice v Motole. „Je-
jí stav se zhoršil, nyní je na jednotce intenzivní
péče,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček.       (lup) 
* Ze stavební parcely u nového domku v Bubovi-
cích zmizel na konci ledna mobilní záchodek TOI-
TOI v ceně 25 000 Kč. Po šesti dnech byla z jiné
bubovické parcely ukradena další »toitoika«. Byla
modernější a tudíž i dražší - za 30 000. Po obou
budkách pátrá policie.      (šm)

Záchranáři z Řevnic nyní
častěji ošetřují opilce
Řevnice, Poberouní - Během uplynulých čtr-
nácti dnů řešili řevničtí záchranáři větší počet
případů úrazů v opilosti. 
Po požití alkoholu upadl muž cizí národnosti na
ulici v Dobřichovicích. Při pádu si poranil hlavu
a leží ve vážném stavu v nemocnici. Policisté
zase na stanici záchranky přivezli několik řidičů,
které zastavili v opilosti při řízení aut. „Dělali
jsme jim krevní testy na alkohol,“ uvedl šéf zá-
chranky Bořek Bulíček.   (lup)

Svinaře – O tom, jak jsou vyu-
žívány autobusy, které od pro-
since jezdí mezi Čeňkovem a
Řevnicemi, jednali uplynulý
čtvrtek starostové podbrských
obcí s představiteli dopravce a
zástupci krajského úřadu. 
„Měli jsme několik připomínek.
Lidé si třeba stěžovali, že je v
Řevnicích krátký čas na přestup
na vlak. Hlavně starší lidé to
podchodem nestíhali,“ uvedl
starosta Svinař Vladimír Rozto-

čil. Další nevýhodou podle ces-
tujících bylo, že autobus na Br-
dy jel odpoledne ve 14.06 a pak
až v 17.06. „Proto byl autobus
ve dvě posunut a pojede až ve
14.40,“ sdělil Roztočil. Podle
něj i zjištění dopravce Probo-
Trans jsou linky využívány dost.
Roztočil očekává, že v sezoně s
nimi budou ještě více jezdit i
turisté. 
Někteří cestující ale tvrdí, že au-
tobusy jezdí občas prázdné. Ne-

líbí se jim ani, že zmizelo pro
občany z Brd přímé autobusové
spojení do Prahy. „Navíc auto-
bus jezdil strašně pomalu, takže
někdy jsme vlak nestačili,“
uvedl jeden z cestujících Stani-
slav Ježdík. „Byla to prý jen vý-
pomoc z Prahy, řidič to tu proto
neznal a jezdil opatrně. Navíc
byl prý nezdvořilý. Problém s
personálním obsazením linky by
ale už měl být vyřešen,“ uvedl
Roztočil. Pavla ŠVÉDOVÁ

Muž z Karlíka, který se chtěl
zabít, skončil v Bohnicíchx
Karlík - Řevnická záchranka uplynulou sobo-
tu odpoledne vyjížděla k muži středního věku
do Karlíka, který se pokusil o sebevraždu.
Spolykal velké množství léků. 
Muž byl ošetřen a převezen na interní oddělení
nemocnice na pražském Karlově náměstí. O ně-
kolik hodin později byla řevnická záchranná služ-
ba přivolána k muži do Dobřichovic, který zkola-
boval na vlakovém nádraží. Jednalo se o stejného
pacienta, kterého lékařská služba odpoledne pře-
vezla na pražskou internu. Z nemocnice totiž
utekl. Muž byl znovu naložen do sanitky. Po pří-
jezdu do Prahy začal být však agresivní, ničil vy-
bavení sanitky a napadal lékaře. Do psychiatrické
léčebny v Bohnicích byl převezen za doprovodu
policie. (rak)

Karlštejnští sepisují petici…
(Dokončení ze straně 1)     
Karlštejnskému starostovi Miroslavu Urešovi se
záměr líbí: „Osobně divadlo podporuji, ale mu-
sím taky koukat na zájmy lidí. Někteří před ča-
sem sepsali petici,“ uvedl Ureš. Na čtyři desítky
lidí jsou  proti realizaci projektu výstavby multi-
funkčního otevřeného divadla, kina, koncertních
vystoupení v zastavěné části městyse Karlštejn, v
chráněné přírodní rezervaci Český kras. „Je zjev-
né, že zamýšlený záměr omezí občany žijící v
blízkosti tohoto objektu,“ píší signatáři petice.
Navíc upozorňují na to, že by pod hradem vzros-
tl hluk a vandalismus. „Moc to nechápu. Dřív tu
bývalo letní kino a nikdo si nestěžoval,“ řekl
Ureš. 
„Myslím, že jde o nepochopení našeho záměru,“
dodává Sidovský s tím, že na jeho koncertech
potíže s vandaly nikdy nebyly „Letní scéna má
zvýšit turistický ruch, zapojit místní děti a přispět
ke zkulturnění a zviditelnění obce,“ dodal.      (pš)

Starší lidé nestíhali přestupovat
STAROSTOVÉ JEDNALI O AUTOBUSOVÉ LINCE Z ČEŇKOVA DO ŘEVNIC

Euromanažer poradí, jak
získat »evropské« peníze 
Beroun – Nejen starostové, ale i podnikatelé či
neziskové organizace, které by chtěly získat pe-
něžní podporu z rozvojových evropských fon-
dů, se o tom mohou poradit s euromanažerem.
Tento poradce od začátku února funguje pro
Hořovicko a Berounsko na berounské radnici.
Je jedním z 26 euromanažerů, kteří pracují v
rámci celého Středočeského kraje. 
V Berouně funkci euromanažera zastává Kateřina
Řehořková, jež má kancelář v 1. patře budovy C
berounské radnice, odbor územního plánování a
regionálního rozvoje. Konzultace poskytuje ve st-
ředu, nejlépe po telefonické dohodě. Náplní její
práce je zejména poskytování informací o mož-
nostech získávání finančních prostředků z regio-
nálních operačních programů Střední Čechy ob-
cím, mikroregionům, nestátních neziskových or-
ganizací, podnikatelům i veřejnosti. Dále bude
poskytovat poradenský servis pro předkladatele a
realizátory projektů, nabízet informace o nabídce
vzdělávání a dalších aktivitách realizovaných
Úřadem regionální rady. Úlohou euromanažera
však není přímé zpracovávání projektových žá-
dostí či jejich příloh. (pš) 

Policistům v Mníšku žena
ujela, Řevničtí ji chytili
Řevnice – Ujet policejní hlídce se 25. ledna roz-
hodla třiačtyřicetiletá řidička z Mníšku. Měla k
tomu důvod - za volantem seděla bez řidičského
průkazu.
Na policii narazila 25. 1. v noci žena řídící Škodu
Favorit. Mníšeckým mužům zákona na znamení
nezastavila a pokračovala do Řevnic. Na pode-
zřelé chování řidičky byli upozorněni řevničtí
policisté, kteří vůz ve 23.15 zastavili v ulici Pod
strání. Za volantem seděla žena z Mníšku
(*1965), která neměla dovoleno motorová vozidla
řídit. Loni jí to totiž bylo za jízdu v opilosti na půl
roku zákazáno. Tentokrát sice řídila střízlivá, ale
za neuposlechnutí zákazu ji čeká soud. Do Řevnic
se žena vydala, aby automobil dala do servisu a z
obavy před silničními kontrolami si s opravářem
domluvila noční termín na jeho předání. Soud
nejspíš přihlédne i k okolnosti, že první policejní
hlídce nechtěla zastavit. (vš) 
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V džungli jsme bloudili šest hodin!
NOVÝ SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU, ANEB ŠESTNÁCT MĚSÍCŮ NA CESTĚ - 8)

Rok a čtvrt strávila putováním po
zemích Latinské Ameriky Daniela
Rohlíčková z Řevnic.  Její reportá-
že z cest postupně otiskujeme. Ny-
ní jsme společně doputovali do
Nicaragui, ke Kukuřičným ostro-
vům.                (NN)
Grande del maíz, Velký kukuřičný
ostrov a Pequena del maíz, Malý ku-
kuřičný ostrov, byly kdysi útočištěm
pirátů. Velký dnes slouží jako vyhle-
dávaná destinace pro turisty. Malý je
pustý, plný kokosových palem, dře-
věných chýší a bělostného písku. Na
místo se dostáváme komplikovanou
cestou, přestože to jde snadno letec-
ky z Manguy. Upřednostníme cestu
pozemní a povodní, tudíž levnější
variantu. Netušíme, že náš časový
plán nevyjde a neušetříme ani pení-
ze, ani čas a už vůbec ne nervy. 
Jen pro ilustraci: Autobusem ze San
Jorge do Managuy, odtud dalším do
Ramy, kde musíme zůstat přes noc,
pokračujíce přes nespočet policej-
ních kontrol motorovým člunem do
Bluefields, kde nám nezbývá než če-
kat na nákladní loď. Ta ovšem jezdí
jen dvakrát týdně, takže jsme přeci
jen nuceni zakoupit letenky a dopra-
vit se na Velký kukuřičný ostrov le-
tecky, ztrácejíce tím dva dny.
Naše kapsa zaúpí nad vysokou ce-
nou letenky, a tím to ještě nekončí.
Líný námořník nás odmítá pro nedo-
statek zájemců odvézt z Velkého ost-
rova na Malý, takže opět hledáme
ubytování a čekáme na druhý den,
jestli se to již konečně povede.
Ráno celí netrpěliví přešlapujeme na
molu, počítajíce každého nového
příchozího, načež konečně se sedmi-
člennou posádkou vyrážíme.
Pequena del Maíz je krásným mís-
tem, kde po chvilce hledání narazí-
me na starší domorodou paní, prona-
jímající pár dřevěných bungalovů.
Vybíráme si ten s pohledem na mo-
ře, asi 50 metrů od pláže, kde je k
dispozici jedna postel a stolek se
svíčkou. Víc není třeba. Tekoucí vo-
dy nemajíce, elektřinu jen 2 hodiny

denně, potulujeme se panenskou pří-
rodou, shazujeme z palem kokosy a
stromů manga, koupeme se v prů-
zračné vodě, lovíme humry z vydla-
bané dřevěné loďky a jíme vynikají-
cí mořské plody s rýží a slaným sma-
ženým banánem »platanos«. Je nám
skvěle, bezstarostně a pohodově, o
což se zasluhuje nejen miska s ovo-

cem, která na nás čeká každé ráno
přede dveřmi a paní domácí vítající
slunko s širokým úsměvem.
Jeden den se rozhodujeme k pro-
zkoumání ostrova, načež se bosí a
spoře oblečení ztrácíme v džungli, z
níž jsme osvobozeni díky Martinově
mačetě, zakoupené již v Guatemale
a trpělivému vysekávání cesty. Blou-

díme šest hodin, než konečně narazí-
me na první lidské obydlí, kde se str-
haní, mokří z lezení při přílivu přes
útesy, pokousaní od obřích mraven-
ců a poškrábaní od fíkových trnů,
konečně ptáme na cestu. 
Po vyčerpání finančních zásob se
loučíme s dosud nepoznanou přiro-
zeností, která nám byla již dávno
odejmuta. Pokračujeme do Kostari-
ky, plni štěstí a vnitřního klidu. Pro-
zatím...      Daniela ROHLÍČKOVÁ

PAN DOMÁCÍ. »Pan domácí« českých cestovatelů na ostrově Pequena del
Maíz po lovu humrů. Foto Daniela ROHLÍČKOVÁVÁ 

Zpěváky čeká ráj...
Mnozí lidé věří na kouzla a čáry, to
je známá věc. Jsou však na světě ze-
mě, kde kouzelnictví je bráno smrtel-
ně vážně. Jednou z nich je v Oceánii
ležící ostrov Ponape, kde svého času
pobýval s věhlasným Erichem von
Dänikenem český etnograf a cestova-
tel Miloslav Stingl. Následující vzpo-
mínku poslal spolu z pozdravem čte-
nářům Našich novin:
Na Ponape kouzelnictví kvete tak, ja-
ko málokde jinde. Touto tajuplnou
činností se zde zabývají ženy, které
měly v Oceánii, na rozdíl od jiných
částí světa, nejen rovnoprávné posta-
vení s muži, ale stávaly i v čele spo-
lečnosti a často hrály vedoucí roli. 
Nevelký ostrov Ponape je rozdělen na
pět království, kde patří k nejváženěj-
ším osobám právě kouzelnice. Na
starosti mají hlavně léčení. Metody
Ponapských čarodějnic se ovšem od
metod evropských lékařů podstatně
liší. Jejich nejsilnější zbraně proti
nemocem jsou totiž duchovního, nad-
přirozeného charakteru. Proti choro-
bám používají »wini« - kouzlo, při-
cházející ve snu. Tehdy kouzelnici
duše předka přinese návod a ona mů-
že zahájit terapii. Kupodivu toto nad-
přirozené léčení skutečně funguje. 
Čarodějnici mohu i požádat, aby uš-
kodila mému nepříteli. Čím horší zlo,
tím je i dražší. Nejdražší je smrt. Při
konání zla rozlišují kouzelnice dvě
základní kouzla – pomalé a rychlé.
Při rychlém kouzlu spálí v ohni suché
listy kokosové palmy, pronese zaříká-
vání a plamen ohně vyšle k chýši člo-
věka, který má být zabit. Má to ov-
šem tu nevýhodu, že oběť může »vy-
slat« protioheň, zachránit se a nao-
pak zničit strůjce kouzla. Jistější je
proto pomalé kouzlo. Kouzelnice za-
kleje dva tři říční oblázky a potají
zakope pod chýši člověka, který má
zemřít. Po čtyřech týdnech opravdu
umírá. Tuto skutečnost potvrzují, ač
neradi, i katoličtí misionáři.
Čarodějnice, když umřou, nezmizí v
nenávratnu - jejich duše odchází do
posmrtného světa »pasetu«. Stejně
jako křesťané, rozlišují i Ponapané
ráj a peklo. Obě tyto instituce jsou
však vzhledem k nekonečným prosto-
rám oceánu, který obklopuje ostrov,
umístěny hluboko pod jeho dnem,
není to tedy záhrobí, ale spíš podmo-
ří. Až k nebeským branám putují duše
zemřelých společně, před vstupem
jsou však zadrženy mužem a ženou,
kteří podrobí dušičky testu. Netáží se
ani tak na dobré či zlé skutky, ale
zkoušejí je ze zpěvu. Duše, která
uměla krásně zpívat, je uvedena do
ráje věčných radovánek, zpěvu a tan-
ce. Ti, kteří zpívali falešně, propadli
věčnému zatracení v nepředstavitel-
ně špinavém a zapáchajícím pueliku
- pekle! Vladimír ROGL

Další várka fejetonů doputovala
od našeho spolupracovníka z
Klimkovic u Ostravy. Postupně
vám je budeme nabízet.            (NN)
„První tři dny nám v penzionu chy-
stali švédské stoly. Ovšem pak je zru-
šili, lidé ze zájezdu brali plnými hrst-
mi, ale taky plnými kabelami,“ líčila
známá zážitek z Itálie. Nakonec si
tak nějak odevzdaně povzdechla:
„Inu malý český člověk.“
Pokolikáté slyším podobně chmurné
zvěsti. Chováme se takto prohřeško-
vě jen my, nebo jako neurvalí nena-
sytové se projeví též Italové, jestliže
výletníkům z jihu »samoobslužné
švéďáky« uchystají hoteloví zaměst-
nanci třeba v Londýně? 
Existuje rovněž malý italský, španěl-
ský nebo dokonce německý, japonský
či americký člověk? 
Abych z temna v hlavě učinil aspoň
polojasno a zjistil, jaký bych měl být,
být zápaďákem, měním se hlavně bě-
hem prázdnin v naslouchací vrbu:
Dobře se oblékají, na tváři úsměv,
dokážou se bavit, jsou družní, cílevě-
domí, optimističtí, bezprostřední, ob-
rátíte-li se na ně s prosbou, ochotně
pomohou. Ne jako tady u nás, tam si

vás nikdo nevšimne,
kdybyste chodili po
hlavě nebo nazí...
Jde však o vypěstovanou květinku
tolerance či obyčejnou lhostejnost?
Následující hlasy: V cizině jsou
ohleduplní vůči chodcům, přechod
byl pro ně odjakživa posvátný.
Fascinující bývá jejich pohoda, kdy
posedávají v kavárničkách a klábosí.
Ti nehledí na každou korunu. Jsou
skromní a dost šetrní. Pracují s ob-
rovským nasazením. Na ulici musíte
mít flašku zabalenou v papírovém

sáčku... Chaos v duši narůstá.
Nemůže se jednat u všudypřítomné-
ho úsměvu o cynický škleb, profesní
masku, u Francouzovy nechuti učit
se jiným jazykům namísto o hrdost o
tvrdohlavost či pohodlnost? Není
Angličanova noblesa nadřazeností,
Španělova bohorovnost nudou nebo
leností, německá preciznost a pořád-
kumilovnost puntičkářstvím, drilem?
Abych nepropadl roštem beznaděje,
vybírám si za vzor mladého obchod-
níka, zástupce americké firmy. Podo-

bat se Amíkovi s ostrými rysy
a černou kšticí nebude snad-
né. Chlap je pohledný, štíhlý,

vysoký, v padnoucím obleku,
usměvavý, s energickými gesty, ráz-
ný, prohánějící se s kočkama  sporťá-
kem. Už by byla dušička v peří, kdy-
by po týdnu nepřijel další kolega zá-
mořan. Kterou dívku by zaujala při-
prclá, zamračená, málovlasá, růžolí-
cí osůbka v tričku a botaskách, jež
na podlaze roztržitě hledala jízdenku
na tramvaj? 
Takže to by mohl být onen malý ame-
rický člověk! Mohl - nebýt samotným
velkým šéfem...

Kamil KOVÁŘ, Klimkovice

Existuje také »malý německý člověk«?

FEJETON
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Foto ŠPLÍCHAL
Digitální minilab v Řevnicích
Foto rychle a kvalitně v akčních cenách!

- fotografie z CD, flash, paměťových karet, kinofilmů
- fotografie 9x13 cm od 1,80 Kč

- archivace negativů na CD
- foto z fota

- archivace z paměť. karet na CD
- zvětšeniny do formátu 24x30 cm

- indexprinty
- výřezy, rámečky atd.

- fotokalendáře A4 s Vaším fotem 65 Kč

Fotografujeme 
- na průkazy - na počkání

- svatby - foto doručíme na hostinu zdarma
- reportáže, skupiny, výročí atd.

Fotografie zpracováváme výhradně na KODAK materiály. 
Akce NOVÝ FILM ZDARMA pokračuje.

Nově otevřeno i v sobotu 9.30 - 11.30.

Prodej fotopřístrojů, alb, rámečků, baterií...
Nyní dárek pro Vás: Kalendář s Vaším fotem zdarma

Na adrese: FOTO Šplíchal,
Lesní 247 Řevnice, tel.: 257721557, 603784521

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

PRONAJMU
Stánek na nádraží 

v Zadní Třebani

Telefon: 777 098 460

Vážení zákazníci, 
nabízíme vám široký sortiment 

potravin a průmyslového zboží. Nákup
na splátky, příjem platebních karet.
Nyní pro vás připravujeme rozšíření

prodejní plochy o další oddělení.
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin

Lety u Dobřichovic
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Bandy cupu zatím kralují Samotáři
ZA OČEKÁVÁNÍM ZŮSTÁVAJÍ TRADIČNÍ ÚČASTNÍCI TURNAJE - CELKY KOJOTŮ A IQ OUVEY

Řevnice - Tým Samotářů je po
čtvrtém kole v čele turnaje v po-
zemním hokeji Bandy cup, který
se hraje v Řevnicích. Samotáři
jsou zatím na dobré cestě obhájit
loňské prvenství.
Po čtyřech odehraných sobotách se v
tabulce oddělili favorité od těch, kte-
rým se zatím v základní části moc
nedaří. Vedení Samotářů, finalistů
dvou předešlých ročníků, moc ne-
překvapí a pro znalé není překvape-
ním ani druhé místo nově vytvořené-
ho družstva Bája Pic, které se rekru-
tovalo z generace mladších hráčů
Bostonu. Předpokladům jistě neod-

povídají výkony Kojotů a hlavně IQ
Ouvey, kterým se zatím nedaří stře-
lecky. Boston je velkou neznámou,
každý víkend nám představuje nové

hráče a už také sebral první body
právě Kojotům a IQ. 
Vzhledem k dobré herní náladě se
zástupci týmů domluvili na protaže-

ní sezony o jeden týden a play-off se
tudíž odehraje až 23. února. Postu-
pují všechna zúčastněná družstva.

František ZAVADIL

Řevnice - Řevnice mají nejlepšího
tenistu ve středních Čechách.
Krajské halové přebory totiž vy-
hrál Lukáš Jedlička. „Překvapilo
mě, jak se mi vedlo. Předtím jsem
skoro vůbec netrénoval a ještě
jsem byl psychicky rozhozenej. Po
třech letech jsem se rozešel s pří-
telkyní,“ řekl dvacetiletý hráč
LTC Řevnice.
Nejtěžší podle Jedličky nebylo finá-
le, ale zápas předtím s příbramským
Chmelíkem. Byl první nasazený, pa-
pírově nejlepší ze všech. „Navíc se
přebory hrály v Příbrami, tedy v ha-
le, kde to Chmelík má doma a vyho-
voval mu povrch.“ 
Po dlouhých výměnách a tuhém boji
nakonec zvítězil řevnický tenista
6:4, 6:3. Pak díky finálové výhře po-
stoupil na mistrovství republiky, po
čemž toužil. Jenže ke své smůle ho
musel vynechat kvůli angíně.
Jedlička pochází z Litvínova, tenis
hraje od šesti let. „Už tenkrát mi te-
nis tak chytil, že jsem od něj nikdy
neutekl. A taky neuteču,“ tvrdí. 

Za Ančou do Řevnic
V jedenácti se přestěhoval do Prahy
a začal trénovat na Štvanici. Mimo
jiné ho vedl Jiří Hřebec, legendární
daviscupový reprezentant.
Tehdy ještě nic netušil o Řevnicích.
„Jedině to, že odsud pochází Martina
Navrátilová. Poprvé jsem se dostal
do Řevnic až před třemi lety. Chodil
jsem odtud s Ančou Krejčíkovou,
ona také hraje tenis. Pak mi trenér
Michal Mottl dal nabídku hrát za
Řevnice a od té doby tu jsem.“
Momentálně je Jedlička na 74. místě
v celostátním žebříčku českých te-
nistů. Dostat se stovky nejlepších je

pro každého velký úspěch. Jedlička
je mladý, má talent a chce dokázat
ještě víc. Jenže ho srážejí zranění.
Kvůli nim tři roky pořádně netrénu-
je. Vynechal spoustu turnajů a přišel
o body, které by ho v žebříčku posu-
nuly výš.
„Hraju vyrovnaně s kluky, kteří tré-
nují tři hodiny denně. Já mám tako-
vý tréninkový zápřah jen jednou týd-
ně. Kdybych mohl víc, udělám urči-
tě lepší výsledky,“ věří.

Jak Jedlička sám říká, u tenisu roz-
hodují tři věci. Ze všeho nejvíc fy-
zička. „Pohyb po kurtu je moje silná
stránka. Stejně tak servis,“ hodnotí
se Jedlička. 
Úspěšnost podání hodně souvisí s
psychikou. To je druhá klíčová věc u
tenistů. „Člověk musí být zdravý, vě-
řit si a nenechat se něčím rozhodit.
Dřív jsem byl nervák, házel jsem ra-
ketou, pět jsem jich za život vzteky
zlomil. Ruplo mi v bedně a konec.
Tohle vás spolehlivě rozhodí z kon-
centrace. Teď jsem jiný, na kurtu už
nekřičím.“
Až na třetí místo v důležitosti u teni-
su Lukáš staví kvalitu úderů. „Mu-
sím zlepšit hru na síti,“ dává si cíl.
Když má Jedlička čas, vezme do ru-
ky kytaru a hraje. Před každým ve-
čírkem mu holky říkají: a nezapo-
meň na kytaru! S muzikou má u nich
úspěch. Stejně tak s tenisem. Sport je

pro něj vším. Pokud nemůže na kurt,
jde si zaplavat, do posilovny, zahrát
si fotbal.
Moc dobře ví, že tenis je tvrdá práce.
„Loni v létě byl turnaj v Řevnicích.
Děsný parno, já protrpěl na kurtu
osm a půl hodiny, vypil dvanáct litrů
vody a ztratil jsem tři kila na váze,“
popisuje svůj nejnáročnější sportov-
ní den v životě.
Brzy ho čekají zkoušky na Fakultu
tělesné výchovy a sportu, ale ještě
víc než na školu myslí na tenis. Má
jasno - tenhle sport ho bude jednou
živit. Je trenérem, závodně hraje.
Chtěl by se dostat na turnaje do cizi-
ny, které jsou finančně dotované. A
jednou si zahrát i grandslamový tur-
naj. Třeba slavný Wimbledon.
„Stačilo by mi být alespoň v kvalifi-
kaci,“ sní mladý řevnický tenista, je-
hož idolem je Andre Agassi.

Jan ŠVÉD

Přijďte si »zapinkat«!
zvou třebaňští turisté
Zadní Třebaň - Osmý ročník tur-
naje ve stolním tenisu nazvaný
Ping-pong Open 2008 pořádají
zadnotřebaňští turisté.
„Turnaj, ve kterém se mezi sebou
utkají dospělé ženy i muži, se letos
odehraje 23. 2. v zadnotřebaňském
Společenské domě,“ sdělila NN or-
ganizátorka akce Jaroslava Zavadi-
lová. „Po základních dvouhrách bu-
dou následovat čtyřhry žen, mužů a
samozřejmě i oblíbené čtyřhry smí-
šené,“ dodala. Prezence je v 9.30,
samotné boje začnou o půl hodiny
později. Startovné  35 Kč. (mif)

BUDOUCÍ VÍTĚZ WIMBLEDO-
NU? Řevnický tenista Lukáš Jedlič-
ka. Foto ARCHIV
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Chci si zahrát Wimbledon! říká řevnický tenista
NN PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE NAŠEHO KRAJE: LUKÁŠ JEDLIČKA

Boje řevnického turnaje v pozemním hokeji Bandy cup jsou v plném proudu. Foto Pavel JÍLEK


